
Shut. Ha’Rosh (additional) #36:

This Land Is Your Land, and This Land is My Land …
This Land Was Made For You and Me

רא"ש1

יש מי שאומר שלא יוכל שום יהודי ללכת לשום כפר לגור שם להרויח דבר, ואומרים לו אנשי אותו מקום מפסקתשאלה 
חיותא ורוצים להרחיק אותו מעל גבולם בעל כרחו. …

ולבעבור שאין מוכיח ומורה צדק בינינו כל אחד עושה תורה לעצמו, והורינו אבינו בדרך אשר נלך והמעשה אשר נעשה. ...

הדין עמך דלא קאמר תלמודא אלא אדם הדר בעיר הזאת ובא והעמיד רחיים או חנות בעיר אחרת ואינו שייך במסתשובה 
שלהן יכולין בני אותה העיר לעכב עליו, כדאמר רב הונא בריה דרב יהושע … אלא פשיטא היא שיכול אדם ללכת לגור בכל

מקומות שירצה ואין בני העיר יכולין לעכב עליו. וכי קנו הראשונים אותה בחזקה, וכל שכן בארץ הזאת שכולה למלך,
ואפילו בני עיר זאת יכולין לעשות כל עסקם בעיר אחרת וכולהו כחדא ]כרגא[.

וכל מי שישמור עצמו שלא יקח רבית יותר מקצבת המלך תבא עליו ברכה, כי הוא שומר מצ]ר[ות נפשו ואין אדם יכול
1למחות בידו ולואי כל אדם יעשה ככה.

דבר ידוע וברור שכל אדם יכול לצאת מן העיר שדרכו ללכת ולדור בעיר אחרת. ושאין בני העיר האחרת יכולים לעכב עליו
, ואין בניה שירצהמלבא לדור אצלם כי לא קנאוהו בחזקה ויבא מי שיבא ויתעסק ברבית או באיזה סחורה או באיזה מלאכ

העיר יכולים לדחותם מעל גבולם בטענה שהוא מונע ומפסיד חנותם כי לא לבדם נתנה הארץ. ואינו דומה לבר מבוי הנכנס
למבוי אחר שיוכל למונעו שלא יכנס באותו מבוי לעשות חנות אצל חנותו כשאינו פורע מס בעיר ההיא אבל אם רוצה

 לשר א' שכולם פורעים לו המס המוטל עליהם, בני עיר א'ה שאינם יכולים לעכבו. ובארץ שכולאלפרוע ולדור עמהם פשיט
2יכולים לעשות עסקם בעיר אחרת אף שאינם דרים שם. סברה

מהרי"ק2

ועד בר מן דין ובר מן דין נראה לע"ד דאף על גב שפירש ר"ת ההיא דאי שייך בכרגא דמתא לא מצי מעכב דהיינו שהוא
רוצה לפרוע עם בני העיר מעולי העיר מכאן ולהבא ואף על גב דלשעבר לא פרע, רבו החולקים עליו הלא המה רבינו

3שלמה ורבינו משה מיימון וכן ר’ אביגדור כהן לפי הנראה לע"ד ...

בבא בתרא3

ל קא פסקת"אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה חבריה וקמוקי גביה דינא הוא דמעכב עילויה דא
ליה לחיותי ...

Rav Huna said: There was a certain resident of an alleyway who set up a mill in the alleyway and 
earned his living grinding grain for people. And subsequently another resident of the alleyway came 
and set up a mill next to his. The halakha is that the first one may prevent him from doing so if he 
wishes, as he can say to him: You are disrupting my livelihood by taking my customers. ...

תנאי היא דתניא כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסקי ולא מלמד תינוקות ולא אחד מבני
ג אומר אף לשכנו כופיהו"בעלי אומניות ולשכנו אינו כופיהו רשב

The Gemara answers: This entire matter is a dispute between tanna’im, as it is taught in a baraita: 
The residents of an alleyway can compel one another to agree not to allow among them in that 

שו”ת הרא”ש מכון ירושלים, תשובות נוספות סימן ל”ו עמוד תפ”ב.1
, הובא בבית יוסף חו”מ סימן קנ”ו “החלק השלישי”.  חזה התנופה סימן ט"ו2
, הובא בדרכי משה שם.  שו"ת מהרי"ק שורש קצ"א )עמוד קיד טור ב’(3

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%94#%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%98%D7%95
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1142&pgnum=235


alleyway a tailor, a tanner, a teacher of children, nor any type of craftsman. They can bar outside 
craftsmen from plying their trade in that alleyway. But one cannot compel his neighbor, i.e., one who 
already lives in the alleyway, to refrain from practicing a particular occupation there. Rabban Shimon 
ben Gamliel says: One can even compel his neighbor not to conduct such work in the alleyway. Rav 
Huna holds in accordance with the opinion of Rabban Shimon ben Gamliel.

אמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא דהכא לא מצי מעכב בר
מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחרינא מאי תיקו

Rav Huna, son of Rav Yehoshua, says: It is obvious to me that a resident of one town can prevent a
resident of another town from establishing a similar business in the locale of the first individual. But 
if he pays the tax of that first town, he cannot prevent him from doing business there, as he too is 
considered a resident of the town. The resident of an alleyway cannot prevent a resident of his 
alleyway from practicing a particular trade there, in accordance with the opinion of the Rabbis in the 
baraita, and contrary to the opinion of Rabban Shimon ben Gamliel. With these conclusions in mind, 
Rav Huna, son of Rav Yehoshua, raises a dilemma: With regard to a resident of one alleyway 
protesting about a resident of another alleyway conducting business there, what is the halakha? No 
answer was found, and the Gemara states that the dilemma shall stand unresolved.4

חמדת שלמה4

רק מה שאני מסתפק בדברים המיוחדים לאותו העיר כמו בית הכנסת ומרחץ ובית הקברות כמבואר ביו"ד )סימן רכ"ח(
דלענין זה נקראים שותפין. ואם כן בדברים כאלו נראה דמצד הדין יכולים לעכב עליו ואפילו בכרגא דהכא וצ"ע על מה
שכתבו הטור והרא"ש בסתם דמצד הדין יכול לבא לגור במה שירצה ולא הזכירו מזה כלום. וגם באחרונים לא ראיתי מי

5שהעיר בזה וצ"ע לענ"ד:

5 R. Yeruchom Levovitz

When we contemplate the present situation, will we not see this same picture [of the inhospitality of 
Sodom] in all countries? Without a passport and visa it is impossible to enter any country, and they 
have also placed guards on all the borders. … All this is an innovation of our time, and all because of 
worry over unemployment. Like America of today was the America of that time (i.e., Sodom), its doors
entirely shut, and why? Because there was great abundance there and much business, and everyone ran 
there because the land was fat, and they worried that everyone would enter therein, so they enacted an 
immigration law to require anyone who entered therein to register himself, and he was only able to 
remain there for three days but no longer. Today it is this way throughout the entire world, and it is so 
obvious to us that this is how it must be. All this derives from the most terrible villainy, that they are 
afraid that others will obtain some portion. This villainy works to constantly make us afraid that 
perhaps others will obtain something, and lest and perhaps this will cause some loss to me. This is truly
the characteristic of Sodom; this derives from the degradation of man. The root of the argument and the
fear of lack of work for the current residents is contrary to (religiously appropriate) faith, and all this 
derives primarily from the enormous villainy of man. And who knows, perhaps it is because of this 
villainy, that they shut their doors against guests, that they arrived at the great crisis that prevails today 
in the entire world, for that was the sin of their sister Sodom and its enormous punishment.6

  בבא בתרא כא:4
, הובא בפתחי תשובה חו"מ סימן קנ"ו ס"ק ט"ז.  שו"ת חמדת שלמה או"ח סוף סימן ז’ אות ה’5
דעת תורה פרשת וירא, תרגום שלי. תודתי נתונה לידידי ר’ מנחם ווינטער על הבאתו את קטע זה לתשומת עיני.6
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